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Aggházy Károly (1855-1918) zongoraművész, zeneszerző és zenepedagógus az elő-
ző századforduló magyar zenetörténetének jelentékeny mestere volt. Munkásságával  
a magyar zene két nagy korszakát kötötte össze: Liszt Ferenc és Bartók Béla korát. 
Vándoréveiben Hubay Jenővel társulva koncertezte végig Európa zenei központjait. 
Párizsban, Londonban és Brüsszelben aratott sikereket, majd Berlinben lett tanár és 
komponista. Harmincnégy évesen, érett művészként tért haza, és ettől kezdve életét 
a zongoratanításnak és a magyar zeneművészet fejlesztésének szentelte. Zenéjében 
sokat merített a francia és német kultúrából, anélkül, hogy magyarságából veszített 
volna. Ez a rendhagyó kötet neki és kortársainak állít emléket, és 2018- ban, Aggházy 
halálának centenáriumi évében számos eddig ismeretlen vagy kevéssé ismert doku-
mentum és kép segítségével kísérli meg megtörni a csendet, amely e muzsikust és 
generációját még ma is övezi.

Ma már aligha kérdéses, hogy Ligeti György (1923–2006) a 20. század máso-
dik felének egyik legeredetibb és legnagyobb hatású zeneszerzője volt; azon  
kevesek egyike, akiknek munkássága a kortárs zene szűk szakmai berkein túl is 
lelkes fogadtatásra talált. Ligeti sokféle hatást magába olvasztó művészetének 
egyik legszembeötlőbb vonása, hogy a világ számos népének, nemzetiségé-
nek hagyományos zenéjét felhasználja, ám ezt igen egyéni módon teszi. Hogy 
a felhasznált zenék között a komponista számára ismerős magyar és román 
népzenének kitüntetett szerepe, különös jelentősége van, arra már az 1990-es 
években több elemző is felfigyelt. Mégis a jelen könyv az első, amely az összes 
elérhető forrást számba véve, átfogó módon, a maga összetettségében mutatja 
ki a kelet-európai népzene nyomait Ligeti darabjaiban, és tesz kísérletet ez alap-
ján a művek újraértelmezésére.

A bemutatón elhangzó zeneművek: 

Aggházy Károly:  Noktürn, op. 33, no.2  
Ländler-impromptu 
Zongoraötös, op. 43, 2. tétel 

Ligeti György: Musica Ricercata, 5., 7., 8., 9. tétel
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